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Dopravní pásy S BOČNÍMI VLNOVCI A PŘÍČKAMI typu FLEXOWELL 

Společnost VVV MOST spol. s r.o. nabízí dopravní pásy s vlnovci a příčkami, které 

Vám můžeme dodat již hotové, nebo můžeme aplikovat vlnovce a příčky přímo na Váš 

dopravní pás. Provádíme spojování a opravy všech typů dopravních pásů s vlnovci a 

příčkami. Vlnovce i příčky lze dodat zákazníkovi i samostatně jako náhradní díl. 

Použití: 

Dopravní pásy s bočními vlnovci a příčkami jsou určeny pro dopravu sypkých materiálů 

na dopravnících určených pro šikmou a svislou dopravu sypkých materiálů případně 

jejich kombinaci, a to v různých úhlech od 0° do 90°. Tento speciální typ dopravního 

pásu umožňuje dopravu většího množství materiálu v jakémkoliv stupni náklonu. 

V závislosti na typu příček a výšce bočních vlnovců lze dopravovat materiál i pod úhlem 

90°. Použití dopravních pásů s bočními vlnovci eliminuje spad a ztráty dopravovaného 

materiálu, ke kterým dochází na přesypech. 

Technické vlastnosti: 

• Boční vlnovce pryžové:  
o Výška vlnovce 40 mm – 140 mm 

o Šířka vlnovce 35 mm – 50 mm 

o Možné provedení s odolností proti olejům, vysokým teplotám a hoření 

• Boční vlnovce pryžové s textilní kostrou 

o Výška vlnovce 120 mm – 350 mm 

o Šířka vlnovce 75 mm – 110 mm 

o Možné provedení s odolností proti olejům, vysokým teplotám a hoření  

• Příčky: 

o Výška příčky dle typu 35 mm – 360 mm Vysoká odolnost proti abrazi 

o Možné provedení s odolností proti olejům, vysokým teplotám a hoření 

Nejčastější aplikace pásů: 

o Stavební a těžební průmysl 

o Průmysl umělých hnojiv 

o Přístavy a doky  

Výhody pásů:  

o Ekonomický provoz 

o Minimální požadavek na provozní prostor 

o Není potřeba používat přesypy 

o Nízké náklady na údržbu 

o Schopnost přepravovat širokou škálu různých materiálů a velké objemy materiálů  


